
Pesach 5783 Kindness In and Out 


Psalm about the Exodus תהלים פרק קה פסוק ה - ח

(ה) זִכְרּ֗ו נִפְלְאֹותָ֥יו אֲׁשֶר־עָׂשָ֑ה מֹ֝פְתָ֗יו ּומִׁשְּפְטֵי־פִֽיו:


(ו) זֶַ֭רע אַבְָרהָ֣ם עַבְּדֹ֑ו ּבְנֵ֖י יַעֲֹק֣ב ּבְחִיָרֽיו:

(ז) הּ֭וא יְֹקוָ֣ק אֱֹלהֵ֑ינּו ּבְכָל־הָ֝אֶָ֗רץ מִׁשְּפָטָֽיו:

(ח) זָכַ֣ר לְעֹולָ֣ם ּבְִריתֹ֑ו ּדָבָ֥ר צִּ֝וָ֗ה לְאֶ֣לֶף ּדֹֽור: 

(מב) ּכִֽי־זָ֭כַר אֶת־ּדְבַ֣ר ָקְדׁשֹ֑ו אֶֽת־אַבְָרהָ֥ם עַבְּדֹֽו:  

Passive Approach
רש"י תהלים פרק קה פסוק מב

 כי זכר - הקדוש ברוך הוא את דבר קדשו אשר עם אברהם עבדו שהבטיחו (בראשית ט"ו) (מב)
 :ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ודור רביעי ישובו הנה

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו סימן י
הכל בזכות אברהם שנא' (תהלים קה) כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו ויוציא עמו 

בששון, ויתן להם ארצות גוים למה בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו. 

Acting Like Avraham as the Exit Key 
• Rav Kook and Kimchi Dapischa as Ahavat Chinam

• Rav and Matt Chitim as Sign of Freedom


Rav Eliyahu ben R' Avraham Shlomo HaKohen, Turkey (1670-1729)

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כא
 אף דוד המלך היה משבח יוצאי מצרים, אשר יצאו ממצרים, מצוה אחת היתה בהן

 והרבו ממנה מאה מצוות, שנתקבצו וישבו עד שהיו כולם באגודה אחת, וכרתו ברית
שיעשו גמילות חסדים זה עם זה,ו



Pesach 5783 Kindness In and Out 

Shiur HaRav ZT'L on Parshas Bo
1966 Moriah
A Jew living in a more affluent Egyptian neighborhood would take more wealth 
from his neighbors than the Jew who lived in a less affluent area. Hashem wanted 
the Jews to distribute the wealth more equitably. This was an extreme act of 
Chesed, charity, that bound the people and demonstrated their sense of a common 
destiny.

How did they treat each other in Egypt?
The norm or aberration?

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א
 לא [ב, טו - כ] וישמע פרעה, שעמדו דתן ואבירם והלשינו עליו, ויבקש להרוג את משה, שלח

פרעה והביאו סייף שאין כמותה
.

Jewish taskmasters absorbed the punishment
 Signs of Greatness

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה סימן כ
כ [ה, יד - כ] ויכו שוטרי בני ישראל, מכאן אתה למד שהיו כשרים ומסרו עצמן על ישראל 
וסבלו מכות כדי להקל מעליהם, ולפיכך זכו לרוה"ק שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני 

ישראל וגו', אמר הקדוש ברוך הוא הם לקו עליהם לפיכך יזכו לרוה"ק 

 רש"י במדבר פרק יא פסוק טז

 Chesed Shel Emet
בראשית רבה (וילנא) פרשה פה ד"ה ג ר' יהודה 

, כך אמר הקב"ה לשבטים מכרתם את יוסף החזירו עצמותיו למקומן, ד"א אמר להם יוסף 
למקום שגנבתוני שם תחזירוני, הלוא אחיך רועים בשכם כן עשו בני ישראל שנאמר (יהושע 

כד) ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. 

 
 יהושע פרק כד פסוק לב 

ר  ה ֲאֶׁש֨ ת ַהָּׂשֶד֗ ל׀ ִמִּמְצַריִ֘ם ָקְב֣רּו ִבְׁשֶכ֒ם ְּבֶחְלַק֣ (לב) ְוֶאת־ַעְצ֣מֹות ֠יֹוֵסף ֲאֶׁשר־ֶהֱע֨לּו ְבנֵי־יְִׂשָרֵא֥
ף ְלנֲַחָלֽה:   ה ַוִּיְֽה֥יּו ִלְבֵנֽי־יֹוֵס֖ ה ְקִׂשיָט֑ ם ְּבֵמָא֣ ת ְּבֵנֽי־ֲח֥מֹור ֲאִבֽי־ְׁשֶכ֖ ב ֵמֵא֛ ֹ֛ ָקָנ֧ה יֲַעק


